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خبــــــــــر پاڼــــــــــــــــو
د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د ټاکنیسو منډو ترړو د مالي چارو د سمبالولو لپاره یولړ مقررات جوړ
کړی تر څو ډاډ تر السو شي چې نوماندان پو غیر قانوني ټاکنیسو منډو ترړو الش نو پورې کوي
کابل ،افغانستان – د  1392کال د لړم د میاشتې  13نیټو – پَ افغاًطتاى کی د تیرّ ټْلټاکٌْ د رپْټًْْ پر تٌطټ ،پَ دې
اړٍ اًذېښٌې شتْى لری چې د  ۳۱۳۱کال د ّلطوشرۍ لپارٍ رارّاًې ټاکٌې تَ لَ اداري فطاد اّ درغلیْ ضرٍ هل ّي چې پَ
ُغْ کې لَ دّلتي ضرچیٌْ څخَ ګټَ اخیطتٌَ اّ د ټاکٌیسّ هٌډّترړّ غیرقاًًْی توْیلْل راځی.
پَ ځْاب کی د اداري فطاد پرّړاًذی د څارًی اّ ارزًّی خپلْاکی ګډی کویټی خپلی ضپارښتٌی ّړاًذی کړی چی د ټاکٌْ د
خپلْاک کویطیْى اّ هالیَ ّزارت څخَ غْاړی ترڅْ د فطاد پرّړاًذی د څارًی د ضتری اداری ضرٍ یْځای د راتلًْکی
ټْلټاکٌْ د ًْهاًذاًْ اّ ګًْذًّْ د ټاکٌیسّ هٌډّترړّ اّ لګښتًْْ څخَ څارًَ ّکړی اّ ُغْی تصذیق کړی.
د اداری فطاد پرّړاًذی د څارًی اّ ارزًّی خپلْاکَ ګډٍ کویټَ ُوذارًګَ د ټاکٌْ پَ خپلْاک کویطیْى غږ کْی ترڅْ ډاډ
ترالضَ کړی چی د رایَ ّرکًْی د دفترًّْ ټْل کارکًْکی پَ اړیي ډّل د ټاکٌیسّ درغلیْ پَ اړٍ چی پَ تیرّ ټْلټاکٌْ کی
پَ ًښَ شْی ،اړیٌی رّزًی ترالضَ کړی.
د اداري فطاد پرّړاًذی د څارًی اّ ارزًّی د خپلْاکې ګډې کویټې ّرّضتیْ ارزًّْ څرګٌذٍ کړی چې اّش ُن د پام ّړ
ضتًْسې هْجْدې دي چې د درغلیْ لپارٍ هْکې تراترّي چی پَ ُغْی کی د رضوی هْقف اّ یا ُن دّلتی ضرچیٌْ څخَ
ګټَ پْرتَ کًَْ ُن راځی .د ًاّړٍ ګټی اخیطتٌی د هخٌیْی لپارٍ د ًْهاًذاًْ اّ ګًْذًّْ د ټْلْ عایذاتْ د ضرچیٌْ ثثت اّ
تصذیق اّ ُن د دّی د لګښتًْْ د څارًی د یْ اغیسهي هیکاًیسم شتْى ډیر اړیي دی .پَ ُرصْرت ،دا چارٍ ال رّښاًَ ًَ
دٍ چې د ټاکٌْ خپلْاک کویطیْى اّ د هالي ّزارت د ټاکٌیسّ هٌډّ ترړّ د چلْلْ د هالي چارّ اّ اړًّذٍ لګښتًْْ د تٌظیوْلْ
اّ څارلْ لپارٍ د قاًْى ضرٍ ضن کْهې الرې چارې پَ پام کې ًیْلې دي اّ کَ څٌګَ.
ددی لپارٍ چی پَ ټاکٌْ کی رّڼْالی ډیر شی ،د ټاکٌْ خپلْاک کویطیْى تایذ د ًْهاًذاًْ لپارٍ یْ لړ هقررات ّضع کړی چی
تایذ خپلی شتوٌۍ اّ لګښتًَْ ثثت کړی .ضرتیرٍ پردی ،د ټاکٌْ خپلْاک کویطیْى اّ د هالیَ ّزارت پَ ترتیة ضرٍ د اداری
فطاد پرّړاًذی د څارًی د ضتری اداری ضرٍ د ًْهاًذاًْ اّ ګًْذًّْ د عْایذّ اّ شتوٌیْ ضرچیٌی تصذیق کړی.
د ّلطوشرۍ لپارٍ تیری ټْلټاکٌی ُن پَ درغلۍ ضرٍ د رایْ د صٌذّقًْْ د ډکْلْ ،د ډار اّ د فشار ًَ ډک چاپیریال اّ داضې
ًْرې ټاکٌیسې درغلیْ د شتْى ،پر تٌطټ د ًیْکْ ضرٍ هخ شْی ّی .ضرٍ لَ دی چی د ټاکٌْ خپلْاک کویطیْى د ټاکٌْ پَ
تِیر کې د درغلیْ د کچې د کوْلْ لپارٍ یٍْ تګالرٍ ّضع کړې ،ددی لپارٍ چی تیری درغلۍ تیا تکرار ًَ شی ًْهْړی
کویطیْى تایذ د رایَ ّرکًْی د هرکسًّْ د کارکًْکْ رّزًَ اّ څارًَ ًْرٍ ُن غښتلی کړی.
د اداري فطاد پرّړاًذی د څارًی اّ ارزًّی د خپلْاکې ګډې کویټې اّضٌي رئیص ښاغلي دراګْ کاش ّایی:
پَ ټْلیسٍ تْګَ اداری فطاد تَ ّړ چاپیریال اّ پَ افغاًطتاى کې د تیرّ ټاکٌْ د ضرتَ رضیذّ څرًګْالی داضې اًذېښٌې راهٌځ تَ
کْی چې ګْاکي رارّاًې ټاکٌې تَ ُن د اداري فطاد اّ درغلیْ پَ ّړاًذې زیاًوًٌْکې ّي .لَ دې اهلَ د اداري فطاد
پرّړاًذی د څارًی اّ ارزًّی خپلْاکَ ګډٍ کویټَ د یٍْ خپلْاک څارًّکي پَ تْګَ د ټاکٌْ خپلْاک کویطیْى څخَ غْاړی
ترڅْ د ټاکٌیسّ هٌډّ ترړّ پَ اړًّذٍ هالي چارّ کې د رّڼتیا د کچی د لْړّلْ پَ خاطریْ هیکاًیسم چی د ټاکٌیسّ هٌډّترړّ
د لګښتًَْ ثثت ،تصذیق اّ څارًَ ّکړی ،پلی کړی.
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